
Karta win / Wine list

"Everything that is expected of wine,

 is to enjoy it "                                                                                                                                                     
  Ernest Hemingway

Karta Win
By The Way Wine-Bar



Frizzante Boron Glera                                                                  150 ml 16,-    500ml 52,-

Wenecja Eugeńska, Annone Veneto

Brylantowo-żółte o zapachu owoców-gruszek i jabłek, miękkie, wytrawne
i żywo-kwaskowe w smaku. Najlepsze do picia „świeże”, w pierwszym lub najpóźniej 
drugim roku od winobrania.

Czerwone Wino "Domu"                                                              125 ml  16,-    500 ml 52,-

Refosco, Veneto, Winnice La Rinascita

Wytrawne a jednocześnie delikatne włoskie wino "domowe"

Białe Wino "Domu”                                                                           125 ml 16,-  500ml 52,-       
15,    - 
Sauvignon – Bianco Superiore Veneto, Winnice La Rinascita

Wytrawne a jednocześnie uniwersalne włoskie wino "domowe"

Frizzante Boron Glera                                                                

Italy, Veneto, Annone Veneto

Brilliant-yellow with the scent of fruit-pears and apples, soft, dry and lively 

and sour taste. Best to drink "fresh" first or latest the second year from 

the grape harvest.

Red house wine                                                                             -

Refosco, Veneto, Winnice La Rinascita

Dry and at the same time delicate Italian  house  wine

White house wine                                                                             
  15,    - 
Sauvignon – Bianco Superiore Veneto, Vineyards La Rinascita

Dry and at the same time universal Italian hause  wine

Charakter restauracji By the way sprawia,
 

że niemal grzechem by było gdybyśmy skupiając 
się na jedzeniu zapomnieli o winach. 

Wybierając wino kierujemy się przede wszystkim
ich jakością oraz zwykłą przyjemnością jaką czerpiemy

degustując. Poniższa lista win to tylko część z ponad
100 etykiet jakie mamy do zaproponowania w kameralnym,

wnętrzu By the way wine bar.
Spędzając czas w naszej restauracji mogą Państwo 

skorzystać z wiedzy sommeliera, który z przyjemnością
 opowie o winach z karty wine baru

 i doradzi przy ich wyborze.

 By the way to nasza idea na wyśmienite jedzenie, 
wspaniałą obsługę i doskonałe wino. 
Życzymy aby każda wizyta była pełna 

smaku i pozytywnych wrażeń.

Karta Win
By The Way Wine-Bar



Cava Rose Brut Casa Ravella - Penedes (Katalonia), Hiszpania                         140,-
Szczep: Xarello, Garnacha Tinta

Jasnoróżowa Cava, świeża z wyczuwalnymi kwiatami, owocami i sporą kwasowością. 
Dojrzewa 24 miesiące.

Cava Brut Nature Casa Ravella / Penedes (Katalonia)                                           120,-
Hiszpania / Szczep: Xarello / Parellada / Chardonnay

Wino musujące wytwarzane metodą tradycyjną, dojrzewające przez 15 miesięcy. 
W pełni wytrawne, ze zbalansowaną kwasowością. Krystaliczne i bardzo eleganckie 
bąbelki oraz aromatyczna, złożona struktura.

Cava Rose Brut Casa Ravella - Penedes (Katalonia), Spain                                 
Grapes: Xarello, Garnacha Tinta

Light pink Cava, fresh with noticeable flowers, fruit and a lot of acidity.
It matures 24 months.

Cava Brut Nature Casa Ravella / Penedes (Katalonia)                                         
Spain / Grapes: Xarello / Parellada / Chardonnay

Sparkling wine produced by a traditional method, matured for 15 months.
Fully dry, with balanced acidity. Crystalline and very elegant
bubbles and an aromatic, complex structure.

Wina białe / White wine

Custoza DOC 2019                                                                                                                110,-
Tamburino Sardo - Veneto, Włochy / Szczep: Trebbiano, Garganega, Tocai,
Cortese, Riesling
Custoza jest trunkiem niezwykle rześkim i delikatnym z wyczuwalnymi smakami 
świeżych jabłek, dojrzałych brzoskwiń i szałwi. Jest lekko słonawe i soczyste. 
Idealne jako aperitif w trakcie gorących popołudni i letnich wieczorów.   

Mastri Vernacoli Pinot Grigio DOC 2020                                                                     110,-
Włochy, Trydent, CAVIT
Aromat: Delikatny słomkowożółty kolor. Intensywne aromaty z kwiatowymi nutami. 
Smak: W ustach świeże, orzeźwiające, eleganckie, dobrze zbudowane.  
Potrawy: Aperitif, sałatki, ryby, owoce morza, białe mięso Nagrody:
Global Pinot Grigio Masters 2019 Złoto
Mundus Vini 2019 Złoto

Custoza DOC 2019                                                                                                               
Tamburino Sardo - Veneto, Italy / Grapes: Trebbiano, Garganega, Tocai,
Cortese, Riesling
Custoza is an extremely crisp and delicate drink with tangible flavors
fresh apples, ripe peaches and sage. It is slightly salty and juicy.
Perfect as an aperitif during hot afternoons and summer evenings.

Mastri Vernacoli Pinot Grigio DOC 2020                                                                    
Italy, Trydent, CAVIT
Aroma: Delicate straw yellow color. Intense aromas with floral notes.
Taste: In the mouth fresh, refreshing, elegant, well-structured.
Food: Aperitif, salads, fish, seafood, white meat. Awards:
Global Pinot Grigio Masters 2019 Gold
Mundus Vini 2019 Gold, Berliner Wein Trophy 2019 Gold



Prosecco Le Campagnole Millesimato Extra Dry / Borgo Veritas                       110,-
Veneto, Włochy / Szczep: Prosecco (Glera)

Prosecco o owocowo-kwiatowych nutach,w ustach lekkie, owocowe, orzeźwiające.

Prosecco Le Campagnole Millesimato Extra Dry / Borgo Veritas                        
Veneto, Italy / Grapes: Prosecco (Glera)

Prosecco with fruity and floral notes, light, fruity and refreshing in the mouth.

Colibri Chardonnay Vino Frizzante                                                                               110,-
Włochy/Emilia-Romagna/Chardonnay 100%

Białe, owocowe, lekko musujące wino. Pełne życia jak koliber i jednocześnie tak 
delikatne jak trzepot jego skrzydeł. Bardzo przyjemne i łatwe w piciu.
 
Jest doskonałym akompaniamentem dla spotkania z przyjaciółmi.

Colibri Chardonnay Vino Frizzante                                                                              
Italy/Emilia-Romagna/Chardonnay 100%

White, fruity, slightly sparkling wine. Full of life like a hummingbird and at the same 
time yes as gentle as the flapping of his wings. Very fun and easy to drink.
 
It is the perfect accompaniment for meeting friends.

Adoria Riesling / Polska                                                                                                    120,-

Adoria Riesling to białe, wytrawne wino polskie produkowane w dolnośląskiej Dolinie 
Bystrzycy. Wino charakteryzuje się aromatami cytryny i limonki z wyczuwalnymi 
nutami miodu oraz rodzynek. W ustach świeża kwasowość, nuty ananasa, brzoskwini 
i cytrusów. Idealne do dań z kurczaka oraz tłustszych ryb. 
Nagrody: Riesling late harvest 2019 Silver Medal PAR Wine Award International 2020,

Riesling 2018 Silver Award PAR Wine Award International 2019

Adoria Riesling / Poland                                                                                                   

Adoria Riesling is a dry white Polish wine produced in the Lower Silesian Valley
Bystrzyca. The wine is characterized by aromas of lemon and lime with noticeable
notes of honey and raisins. In the mouth, fresh acidity, notes of pineapple, peach
and citrus. Perfect for chicken dishes and fatty fish.
Awards: Riesling late harvest 2019 Silver Medal PAR Wine Award International 2020,
Riesling 2018 Silver Award PAR Wine Award International 2019

Wina musujące



BIANCO 12 E MEZZO (BIO) 
Italy/ Puglia IGP/ Varvaglione V&V/ Malvasia 100 % 
Aromatic, elegant bouquet, consisting of floral notes mixed together
with the smell of ripe exotic fruit and citrus, good in the mouth
built, harmonious and durable, and extremely pleasant to the taste, at the same time
dry and delicate.

BIANCO 12 E MEZZO (BIO) 110,-
Włochy/ Puglia IGP/ Varvaglione V&V/ Malvasia 100 % 

Aromatyczny, elegancki bukiet, składający się z nut kwiatowych przemieszanych 
z zapachem dojrzałych owoców egzotycznych i cytrusów, w ustach dobrze 
zbudowane, harmonijne i trwałe oraz niezwykle przyjemne w smaku, jednocześnie 
wytrawne i delikatne. 

Grauburgunder 2019 - Pinot Grigio                                                                               110,-
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Niemcy/Szczep: Pinot Gris

Pinot Gris jest pełny aromatów kwiatowych, gruszki oraz miodu.
Charakteryzuje się bogatym smakiem, wyższą zawartością cukru resztkowego ale 
jednocześnie wyważoną kwasowością. Takie połączenie tworzy niezwykle eleganckie 
wino.

Grauburgunder 2019 - Pinot Grigio                                                                                
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Germany/Grapes: Pinot Gris
Pinot Gris is full of floral, pear and honey aromas.
It is characterized by a rich taste, a higher content of residual sugar but
at the same time balanced acidity. This combination creates an extremely elegant
wine.

St. Laurent 2017                                                                                                                     110,-
     
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Niemcy / Szczep:  St Laurent
Pełne i aromatyczne czerwone wino. Świetny balans między taniną, alkoholem, 
kwasowością i cukrem. Wyczuwalne dojrzałe czereśnie, wiśnie i śliwki.

Chianti 110,-
Włochy/ Chianti DOCG/ Fattoria dell'Agresto/ Sangiovese 80 %, 
Colorino 10 %, Canaiolo 10 %
Zapach owoców leśnych i dojrzałych wiśni, z akcentami wędzonej śliwki i tytoniu, 
w ustach dobrze zbudowane, eleganckie, soczyste, z akcentami dojrzałych owoców, 
typową dla Sangiovese cierpkością i delikatnymi taninami.

St. Laurent 2017                                                                                                                      
     
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Germany / Grapes: St Laurent
Full and aromatic red wine. A great balance between tannin, alcohol,
acidity and sugar. Noticeable ripe cherries, cherries and plums.

Chianti 
Italy/ Chianti DOCG/ Fattoria dell'Agresto/ Sangiovese 80 %, 
Colorino 10 %, Canaiolo 10 %
The smell of forest fruit and ripe cherries, with accents of smoked plum and tobacco,
in the mouth well-structured, elegant, juicy, with hints of ripe fruit,

typical for Sangiovese tartness and delicate tannins.



Tinto Joven (Tempranillo) - Gregorio Martinez / Rioja / Hiszpania                 110,-
Lekka Rioja o owocowym nosie. W ustach truskawki, śliwki, dojrzałe wiśnie
z przyjemną lekką taniną wraz z delikatną kwasowością. 

Primitivo Di Manduria „CosimoVarvaglione”                                                           190,-
Włochy / Primitivo di Manduria DOP / Varvaglione V&V/ Primitivo 100 %
Aromat konfitury z jeżyn i wiśni, z wyczuwalnymi nutami przypraw, czekoladyi kawy, 
w ustach skoncentrowany owoc, z długim, aksamitnym posmakiem na podniebieniu.

Tinto Joven (Tempranillo) - Gregorio Martinez /Rioja / Spain
A light Rioja with a fruity nose. Strawberries, plums and ripe cherries in the mouth
with a pleasant light tannin along with a delicate acidity.

Primitivo Di Manduria „CosimoVarvaglione”                                                           
Italy / Primitivo di Manduria DOP / Varvaglione V&V/ Primitivo 100 %
Aroma of blackberry and cherry jam, with noticeable notes of spices, chocolate 
and coffee,concentrated fruit in the mouth, with a long, velvety aftertaste
 on the palate.

Terazze della Luna Chardonnay Trentino DOC 2020                                              110,-
Włochy, Trydent CAVIT  Cantina Viticoltori del Trentino
Aromat: Kolor słomkowożółty. Pachnący i elegancki nos o świeżych, dojrzałych 
aromatach jabłek, gruszek i brzoskwiń.  Smak: Na podniebieniu obfitują owoce 
cytrusowe i dojrzałe owoce pestkowe, po nich następuje orzechowa krągłość, 
mineralna intensywność i chrupiąca skórka. Potrawy: Ryby słodkowodne, owoce 
morza, sałatki z majonezem
Terrazze della Luna to linia win trydenckich produkowanych z rodzimych odmian 
i pochodzących z wybranych winnic określanych jako tzw. „górna półka” Są to 
wartościowe i autentyczne wina wysokiej jakości, będące przykładem świeżych 
owocowych win, typowych dla najlepszych win z Trydentu. Nazwa oznacza "tarasy 
księżycowe" - odnosi się do wyższych stoków winnic, z których pozyskuje się 
winogrona najlepszej jakości. 

Terazze della Luna Chardonnay Trentino DOC 2020                                               
Italy, Trydent CAVIT  Cantina Viticoltori del Trentino
Aroma: Straw yellow in color. A fragrant and elegant nose that is fresh and ripe
aromas of apples, pears and peaches. Taste: The palate is full of fruit
citrus and ripe stone fruit, followed by a nutty roundness,
mineral intensity and a crispy crust. Food: Freshwater fish, fruit
sea   food, salads with mayonnaise
Terrazze della Luna is a line of Trentino wines produced from native varieties
and from selected vineyards referred to as the so-called "Top shelf" These are
valuable and authentic high-quality wines, which are an example of fresh
fruity wines, typical of the best wines of Trento. The name means "terraces
lunar "- refers to the higher slopes of the vineyards from which it is obtained
best quality grapes.



Castelforte Valpolicella Ripasso D.O.C. 110,-
Włochy / Veneto / Corvina, Molinara, Rondinella
Leżakowane w dębowych beczkach, wytrawne i pełne na podniebieniu, ze złożonymi 
aromatami wiśni, czerwonych owoców i przypraw. Wino jest miękkie, aksamitne a 
taniny idealnie pasują do makaronu, grillowanego czerwonego mięsa oraz dojrzałych 
serów.

Castelforte Valpolicella Ripasso D.O.C. 
Italy / Veneto / Corvina, Molinara, Rondinella
Aged in oak barrels, dry and full on the palate, folded
aromas of cherries, red fruit and spices. The wine is soft, velvety a tannins 
are a perfect match for pasta, grilled red meat and ripe meat, cheeses.

Il Cardinale Primitivo di Manduria D.O.P.                                                                  145,-                
Włochy / Puglia / Primitivo di Manduria
Wino o złożonym aromacie suszonych owoców, dżemu i lukrecji, w ustach miękkie
 i aksamitne. Bardzo uniwersalne w łączeniu z potrawami.

Wina czerwone / Red wine

Sauvignon Blanc 2020                                                                                                         110,-
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Niemcy / Szczep: Sauvignon Blanc
Świeże Sauvignon Blanc z wyczuwalnymi w ustach: agrestem, owocami tropikalnymi, 
świeżą trawą. Intensywne wino z dobrą kwasowością i długim finiszem. 

Sauvignon Blanc 2020                                                                                                          
Weingut Rudi Ruttger / Palatynat, Germany / Grapes: Sauvignon Blanc

Fresh Sauvignon Blanc with noticeable in the mouth: gooseberries, tropical fruit,
fresh grass. An intense wine with good acidity and a long finish.

Sauvignon Blanc "Tahuna"                                                                                               120,-                                                                 
Nowa Zelandia/ Marlborough/ Sileni Estates/ Sauvignon Blanc 100 %
Aromaty owoców tropikalnych (mango, marakuja, brzoskwinia), agrestu i świeżo 
skoszonej trawy, w ustach pojawiają się akcenty cytrusów, orzeźwiająca, typowa 
dla szczepu kwasowość.

Sauvignon Blanc "Tahuna"                                                                                               
New Zealand/ Marlborough/ Sileni Estates/ Sauvignon Blanc 100 %
Aromas of tropical fruit (mango, passion fruit, peach), gooseberry and fresh
mowed grass, citrus accents in the mouth, refreshing, typical
for strain acidity.

Il Cardinale Primitivo di Manduria D.O.P.                                                                                  
Italy / Puglia / Primitivo di Manduria
A wine with a complex aroma of dried fruit, jam and licorice, soft in the mouth
and velvety. Very universal in combining with dishes.


